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Ludvigg Strigeuus, IT-ark
kitektenn bakom Spotify, får Tenzzingpriset 2011
phovsmannen
n bakom Spootifys unika mjukvara, det
d var han ssom gjorde det
d möjligt.
Ludvig Strrigeus är upp
Ludvig varr nominerad för
f sin presta
ation kring sk
kapandet av den
d unika mjjukvaran bakkom Spotify som
s
idag är
ett av värld
dens mest anvvända musiksstreamingproogram och ha
ar över 12 miiljoner använndare i tio län
nder.
När man lässer om musikttjänsten Spotiifys makalösaa segertåg överr världen är det
oftast de bååda grundarnaa – Martin Lo
orentzon och D
Daniel Ek – som
s
får ljus på
p
sig. Men få känner till uppphovsmannen
n bakom Spottifys unika mjukvara, Ludvig
Strigeus, soom är personeen som gjorde det möjligt. H
Hösten 2006 började
b
Ludvig
jobba med Spotifyidén efter att gru
undarna hört talas om Lu
udvig och han
ns
världsberöm
mda nedladdnningsprogram µTorrent. Effter ungefär en månad var
Ludvig färddig med den föörsta användbara versionenn av Spotifykliienten.
o mottog priset
p
med mootiveringen;
Ludvig varr nominerad och
”För hans iinsats som uttvecklaren i bakgrunden
b
gjjort det tekniiskt möjligt fö
ör
framgångsfö
företaget Spotiify att förse musikälskarna
m
a med ett nytt digitalt sätt att
a
lyssna på m
musik på som gör både skiv
vbolagen och användarna nöjda
n
- världeen
över. ”
”Ludvig Strrigeus är enliggt min mening
g en otroligt sppännande persson. Han är beegåvad utöverr det vanliga och har
sedan unga år hängt med i IT-utvecklin
ngen med diveerse egna projjekt. Genom den
d erfarenhett och kunskap han
skaffade sigg redan sen baarnsben har Lu
udvig utvecklaat den unika mjukvaran
m
bak
kom Spotify nnågot som idag
g används
av 12 miljonner människor världen överr. Genialt! Luddvig är en värrdig pristagaree av Tenzingprriset 2011.” sääger förra
årets pristaggare och jurym
medlemmen Kaj
K Mickos.
Ludvig Strigeus tog emott priset på 100
0 000 kronor vvid en prisutdeelning i Stock
kholm onsdageen den 23 nov
vember
2011.
Övriga nom
minerade varr, Sveriges Radios Bibi Rödöö, Th
herese Alsham
mmars tränarre Johan Wallberg
Wa
och
manusförfatttaren Calle Norlén
N
Juryn 20111:
Karl-Johan Persson VD och
o koncernch
hef H&M, Anngeles Bermud
dez Svankvist,, Generaldirekktör Arbetsförmedlingen,
Renata Chluumska Äventyyrare, Maria Abrahamsson,
A
Riksdagsledaamot och journ
nalist, Johan SSkoglund, VD
D och
koncernchef JM, Tom Linndahl, VD Ten
nzing samt 20010 års pristag
gare Kaj Mick
kos, professor emeritus i
innovationssteknik.
Bakgrund
Bakom varjje betydande framgång finn
ns en vägledaande person. Någon
N
som bo
orde uppmärkksammas och uppmuntras.
u
Tenzingprisset® instiftadees 2009 för attt belöna de vvägledare som
m finns bakom en stor prestaation och gör den möjlig.
Tenzingprisset har inspireerats av sherp
pan Tenzing Norgay som gjorde det möjligt
m
för Eddmund Hillary
y att först i
världen besstiga Mount Everest
E
1953. Hillary blev vvärldsberömd
d men hade in
nte lyckats utaan sin vägledaare. Tenzing
kommer förr evigt associeeras som den viktiga
v
personnen i bakgrund
den av Hillary
ys unika prestaation.
För mer information occh intervjuer med Ludvig Strigeus vänligen kontaktta:
Mia Jorpes,, Press, Tenzinngpriset
Mona Örjjansdotter Joh
hansson, Tenzi
zingpriset
070-722 4313
08-407 36
6 10, 070-294
4 78 10
mia.jorpes@
@tenzingpriset..se
mona.orjaansdotter@ten
nzingpriset.se
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Bakom varje beetydande framgånng finns en vägled
dande person. Någgon som borde upp
ppmärksammas oc
ch uppmuntras. Teenzingpriset® instiftades 2009
för att belöna dde vägledare som finns
f
bakom en sttor prestation ochh gör den möjlig. Pristagaren
P
utses av Tenzingprisetss jury och offentlig
ggörs den 23
november 20111 via pressmeddellanden samt på Teenzingprisets webbbplats. Läs mer på
p www.tenzingpriiset.se.

